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أوال -حملة عامة
 -1ير ررر قير ررا حكومر ررة سر ررر دو سر ررتحدا آلير ررات حلماير ررة حقر ررور اانسر رران ار ا ر ررا
ال ينفصم جبهود احلكومة الرامية إىل عزيز احرتا حقور اانسان .و عرتف حكومة سر دو أبنه
ين غررا ةايررة شيررم األيررخاا مررن شيررم أيرركاذ االسررتغ ذ .وسنررا ع ر ل ر  ُ ،ررذذ دهررود
مسررتمرة لاررمان أن كررون األحكررا الدسررتورية املتع قررة كقررور اانسرران كافيررة وأن ُرردعم ستررداس
شريعية وإدارية ملنم انتهاك حقور اانسان واحلرايت األساسية.
 -2وال زالررت سررر دو وادرره التحرردايت الناشررة عررن االنكمررا يف االقتصرراد العرراملا .ومررم
ل  ،ما زاذ احلكومة م تزمة كماية و عزيز حقور اانسان ،وال سيما من حيث صر تها كمايرة
احلقور االقتصادية واالدتماعية ألكثر الفئات ضعفا وهتميشا داخل اجملتمم.

اثنيا -املنهجية والعملية التشاورية
 -3أعر رردت جلنر ررة التنسر ررية الو نير ررة حلقر ررور اانسر رران التقرير ررر الر ررو لر رررب دو مر ررن أدر ررل
االسر ررتعراو ال ر رردوري الشر ررامل ووفق ر ررا ل م ر ررادو التوديهي ر ررة العامر ررة اع ر ررداد املع ومر ررات يف إ ر ررار
وعقردت
االستعراو الدوري الشرامل .وأُدريرت مشراورات ع ر امترداد فررتة قردرها عشررة أيرهرُ .
معظم االدتماعات سرائسة وزارة اخلاردية والتجارة اخلاردية ،سصرفتها املنسرة .ومت اختيرار أعارا
ال جنة من جمموعة من الوزارات احلكومية ،مبا يف ل ما ي ا:


مكتب رئيس الوزرا ؛



مكتب أمني املظامل؛



وزارة الرعاية االدتماعية ومتكني الناخ ني والتنميرة اجملتمعيرة ،مبرا يف لر مكترب
الشؤون اجلنسانية ،وجم س رعاية الطفل ،والوحدة الو نية ل معاقني؛



وزارة التع يم والع و والتكنولوديا واالستكار؛



وزارة الداخ ية؛



وزارة العمل والامان االدتماعا و نمية املوارد ال شرية؛



وزارة الثقافة والرايضة والش اب؛



وزارة اخلدمة املدنية؛



مكتب امل ّدعا العا ؛



وزارة الشؤون االقتصادية (الدائرة ااحصائية لرب دو ).

وعقرردت أياررا مشرراورات مررم عرردد مررن اجلهررات صرراح ة املص ر حة ومنظمررات اجملتمررم
-4
ُ
املرردين .و خررذ التقريررر النهررائا يف احلس ر ان نتررائذ هررذه املشرراورات ال ر أُدريررت يف  31ش ررين
األوذ/أكتوسر  2017وقا ستيس ها املوظف الو لشؤون حقور اانسان التاسم ملكتب املنسة
املقيم لألمم املتحدة.
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اثلثا -التطورات اليت حدثت منذ االستعراض الدوري الشامل لعام 2013
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان (التوصيتان  32و)35
 -5جترردر اايررارة إىل أنرره مررن أصررل  115وصررية ئيررئة عررن االسررتعراو الرردوري الشررامل،
كانت ودد أرسم ( )4وصيات تع ة ملسألة الصرحية املتمث رة يف إنشرا مؤسسرة و نيرة حلقرور
اانسرران .ويش ر التقريررر النه ررائا السررتعراو ع ررا  ،2013يف الفقرررة  87من رره ،إىل أن املم ك ررة
املتح رردة لربيطاني ررا العظمر ر وآيرلن رردا الش ررمالية ق ررد "حث ررت س ررر دو ع ر ر ض ررمان ش رركيل جلن ررة
استشرارية حلقرور اانسرران ُشررف ع ر إنشررا مؤسسرة و نيرة حلقررور اانسران" .ومرن املسررتغرب
أن وصر ررية املم كر ررة املتحر رردة لربيطانير ررا العظم ر ر وآيرلنر رردا الشر ررمالية مل ُر ردرج يف القائمر ررة النهائير ررة
ل توصيات.
 -6وقد قدمت سر دو التزامات معينة سشأن حتويل مكتب أمني املظامل إىل مؤسسة و نيرة
حلقور اانسان .غ أنه سعد إدرا استعراو ل موارد املالية والقانونية وال شرية الك ة وغ ها من
املر روارد الر ر س ررتكون مط وس ررة ل رردعم حتوي ررل لر ر املكت ررب إىل منظم ررة و ني ررة حلق ررور اانس رران،
اخت ررارت حكوم ررة س ررر دو ا ررا وص ررية املم ك ررة املتح رردة لربيطاني ررا العظمر ر وآيرلن رردا الش ررمالية
إبنشررا جلنررة استشررارية حلقررور اانسرران ل قيررا  ،يف ش ررة أمررور ،اي رراف ع ر إنشررا املؤسسررة
الو نية حلقور اانسان.
 -7و عا لذل  ،أقر جم س الوزرا إنشا جلنة التنسية الو نيرة حلقرور اانسران يف سرر دو
مررن أدررل أدا دور ال جنررة االستشررارية الو نيررة حلقررور اانسرران ،وأُنشررئت جلنررة التنسررية يف 19
شرين الثاين/نوفمرب  .2016وسدأت ادتماعاهتا يف  14كانون األوذ/ديسمرب  .2016و توخ
اختصاصرراهتا إنشررا مؤسسررة و نيررة حلقررور اانسرران يف إ ررار خطررة عمررل مرح يررة تناسررب مررم
قدرات سر دو .
رتؤدي إىل إةحررة ال يررائت احلا ررة األمهيررة
 -8وهررذه هررا اخلطرروة األوىل يف عم يررة منظمررة سر ّ
الارررورية لتحديررد كيفيررة القيررا ع ر أفاررل حنررو ستنظرريم الكيرران النهررائا الررذي سرريتطور السررتناد
إىل التح يررل وال يررائت املستخ صررة .ومررن املتوقررم أن تنرراوذ ال جنررة عم يررة إنشررا مؤسسررة و نيررة
حلقرور اانسران ع ر أسرا التخطرري املسر ة املرغرروب فيره والتعرّررف يف وقرت م كررر ع ر املروارد
الداعمررة الر سررت ز (املروارد املاليررة والقانونيررة وال شررية وغ هررا مررن املروارد) .ومررن املتوقررم أن قرررت
ال جنررة خطررة مرح يررة لترروف املروارد ال زمررة ،ع ر مرردز فرررتة زمنيررة اررددة .ومررن املتوقررم أن يررؤدي
ل ر إىل إنشررا املؤسسررة الو نيررة حلقررور اانس رران يف سررر دو  ،املررزودة ألم رواذ وامل روارد ع ر
النحو املناسب.

االعتبارات اجلنسانية (التوصيات  ،72و ،73و ،75و ،76و ،77و ،78و)79
 -9مررن املتوقررم أن يرروفر مشرررو السياسررة اجلنسررانية ،الررذي ررري استعراضرره حاليررا ،إ ررارا
ميكررن ل حكومررة سنررا ع يرره أن نظررر يف صررياغة شرريعات شررمل حقررا اررددا يتع ررة سعررد التمييررز
ع أسا نو اجلنس.
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 -10وقد وضرعت وزارة الرعايرة االدتماعيرة ومتكرني النراخ ني والتنميرة اجملتمعيرة ،هرا ومكت هرا
ل شؤون اجلنسانية ،سياسة و نية سشأن نو اجلنس .و تامن هذه السياسة حت ي لقدرة مكترب
الش ررؤون اجلنس ررانية ع ر ر ض ررمان زوي ررد اادارة ملر روارد الكافي ررة لتيسر ر ص ررياغة و نفي ررذ السياس ررة
الو نيررة املتع قررة سنررو اجلررنس مبررا يسرراير التطر ّرور العرراملا والسياسررات احلاليررة ل حكومررة الراميررة إىل
حتقية املساواة واانصاف ل مرأة والردل.
 -11و شرردد هررذه السياسررة أياررا ع ر اسررتا يجية عمرريم مراعرراة املنظررور اجلنسرراين عررن ريررة
حتديررد و عيررني دهررات وصررل ل شررؤون اجلنسررانية (يررؤون نررو اجلررنس) وإنشررا جلنررة مشرررتكة سررني
الرروزارات وفريررة ادارة الش ررؤون اجلنسررانية .و س ررع الوثيقررة إىل معاجلررة املس ررائل املتص ر ة لعن ررف
املنر ر ررزي ،والقوالر ر ررب النمطير ر ررة ،ورائسر ر ررة األسر ر رررة املعيشر ر ررية ،والر ر رردين ،واملصر ر ررط حات الصر ر ررحيحة
سياسيا/احملايدة دنسانيا.
 -12و ري حاليا مرادعة هذه السياسة احالتها إىل جم س وزرا سر دو  .و تارمن الوثيقرة
وصرريات اررددة رمررا ،يف ش ررة أمررور ،إىل عررديل املررادة  23مررن دسررتور سررر دو لكررا شررمل
نصررا مناهاررا ل تمييررز القررائم ع ر النو /نررو اجلررنس وهررو مررا يشررمل ،عررا لررذل  ،احلالررة الزوديررة
واحلمررل؛ وإىل شررم ال يررائت و صررنيف السررج ت لتحديررد مرردز يث ر مكتررب أمررني املظررامل فيمررا
يتصررل لشرركاوز املتع قررة سعررد املسرراواة سررني اجلنسررني؛ و عزيررز التررداس اهلادفررة إىل غير املواقررف
القائم ررة ع ر ر قوال ررب منطي ررة واملتع ق ررة أبدوار ومس ررؤوليات املر ررأة والرد ررل ،سوس ررائل منه ررا التوعي ررة
املسررتمرة املصررممة لتعرراون مررم وسررائ ااع ر واملنظمررات النسررائية غ ر احلكوميررة واحلم ر ت
التثقيفية املودهة إىل كل من املرأة والردل.
 -13وواصررل مكتررب الشررؤون اجلنسررانية املشرراركة يف أنشررطة التوعيررة والترردريب .فع ر س ر يل
املثرراذ ،عرراون املكتررب مررم املدرسررة ااق يميررة لترردريب الشررر ة سغيررة وعيررة ك ر مرروظفا الترردريب
سشررأن عناصررر وأمهيررة ال جنررة املعنيررة لقاررا ع ر التمييررز ضررد امل ررأة .وقررد درررز زويررد رئرريس
القارراة هررو والقارراة سربو وكرروذ ل تعامررل مررم العنررف املنررزي .كمررا نظررم ئدي سرريدات األعمرراذ
والنسا املهنيات يف سر دو  ،لتنسية مم املكتب ،ح قرات دراسرية عرن العنرف املنرزي واالجترار
أليخاا ،فا عن دور ني دري يتني ألصحاب املص حة من الشر ة واجملتمم احمل ا العرام ني
مررم املث يررات واملث يررني ومزدودررا امليررل اجلنسررا وحررام ا صررفات اجلنسررني .و ودررد م ررادرة أخرررز
دعمها احلكومة تمثل يف إنتاج مسرحية وفي م سعنوان "مكان سيمون" وها قد منظرورا سشرأن
املتحولني دنسيا.
مسألة الع قات املث ية والع قات سني ّ
 -14وقررا مكتررب الشررؤون اجلنسررانية ،إدراكررا منرره لرردوره يف القاررا ع ر القوالررب النمطيررة
املت عرة يف عرررو نررو اجلررنس ،ستنظريم ح قررات عمررل مررن أدرل الطر ب الشر اب الررذكور يف إ ررار
سرئجمه املتع ة لذكورة .واهلدف من ح قرات العمرل هرو وعيرة املشراركني مبفهرو الرذكورة وإ كرا
وعيهم سكيفية يث هذه الفكرة ع س وك الذكور.

 -15وجترردر اايررارة إىل أن وزارة النقررل واأليررغاذ قررد نظمررت س سر ة مررن ح قررات العمررل يف
إ ار م ادرة املساواة سني اجلنسرني سغيرة شرجيم املزيرد مرن اائ ع ر النظرر يف دخروذ اجملراالت
ال ر ُعترررب ق يررداي ِمهنررا يهرريمن ع يهررا الردرراذ .وكانررت هررذه امل ررادرة إحرردز نتررائذ مشرررو مررن
مشرراريم مصرررف التنميررة ل رردان األمريكيررة .وقررد حررددت هررذه امل ررادرة احلادررة إىل وظيررف مزيررد
من اائ يف اجملاالت التقنية ل وزارة .وسنا ع ل  ،نظّمت الوزارة عرددا مرن ح قرات العمرل
4
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ال ر اس ررتهدفت اائ وخاص ررة يف امل رردار الثانوي ررة .وه رردفت ح ق ررات العم ررل ه ررذه إىل وعي ررة
وصرممت مررن أدررل
املشرراركني سفوائررد اختيررار مهنررة قنيررة يف الرروزارة أو يف اجملتمررم األوسررم نطاقرراُ ،
اائ ال يت رتاو أعمارهن سني  12و 14عاما واائ من الفئة العمرية  18-16عاما.

العنف املنزيل (التوصيات  ،74و ،77و ،78و)79
 -16أنشررأت قرروة يررر ة سررر دو امل كيررة وحرردة ل ترردخل يف املنازعررات األس ررية يف عررا .2013
وُك ف ررت الوح رردة ستن رراوذ مس ررائل العن ررف املن ررزي حص ر ررا .ويف آ ار/م ررار  ،2017افتُر رتح مرف ررة
خمصرري ،يقررم يف مركررز يررر ة س ر ك روك اجملرردد ،لكررا عمررل فيرره وحرردة الترردخل يف املنازعررات
األسرية .وقد ُوضعت أحكا  ،ضمن هذا املرفة ،من أدرل ختصريي غررف خاصرة ترا لارحااي
العنف املنزي ،سغية حتسني السرية أثنا عم ية إدرا املقاس ت.
 -17وجترردر اايررارة إىل أن وحرردة الترردخل يف املنازعررات األس ررية سررع أياررا إىل سررجيل
سيررائت أكثررر فصرري سشررأن املسررائل األس ررية .وقررد أُس غررت وحرردة الترردخل يف املنازعررات األسررية
كاالت عنف منزي س غ عددها  220حالة يف الفرتة املمتدة مرن حزيران/يونيره إىل كرانون األوذ/
ديس ررمرب  ،2013و 423حال ررة يف ع ررا  .2014ويف كر ر الع ررامني ،ك رران األفر رراد األ ر رراف يف
ع قات ُصنّف فيها الاحية واجلاين ع ر أهمرا "منفصر ن" يشرك ون أكررب نسر ة مرن احلراالت
امل ررغ عنه را ( 40يف املائررة يف عررا 2013؛ و 45يف املائررة يف عررا  .)2014ويف الفرررتة املمترردة
من حزيران/يونيه إىل كانون األوذ/ديسمرب  ،2013كانت نس ة  83يف املائة من شيرم احلراالت
امل غ عنها نطروي ع ر معترد كرر .وينط رة نفرس الشرا ع ر  94يف املائرة مرن احلراالت امل رغ
عنه ررا يف ع ررا  .2014وفيم ررا يتع ررة لف رررتة ( 2013حزيران/يوني رره إىل ك ررانون األوذ/ديس ررمرب)
والف رررتة املمت رردة م ررن ع ررا  2014ح ررا ك ررانون األوذ/ديس ررمرب  ،2016ي ررك ت "االعت رردا ات"
أغ ية حاالت إسا ة املعام ة املنزلية.
 -18ويف ع ررا  ،2016اس ررتعي ع ررن ق ررانون العن ررف املن ررزي (أوام ررر احلماي ررة) لع ررا 1992
سقررانون العنررف املنررزي املعرردذ (أوامررر احلمايررة) لعررا  .2016ويعر ِّررف القررانون العنررف املنررزي أبنرره
"اايررذا املتعمررد أو التهديررد إبحلررار ضرررر مررن دانررب يررخي رررف يف ع قررة منزليررة سشررخي
آخ ررر رررف يف ه ررذه الع ق ررة ،وه ررو م ررا يش ررمل إس ررا ة معام ررة األ ف رراذ ،وااس ررا ة العا في ررة،
واالستغ ذ املاي ،واايذا ال دين ،واالعتدا اجلنسا".
 -19وقد أدخل قانون العنف املنزي لعرا  2016غير ات إ اسيرة هامرة ع ر احلمايرة املقدمرة
إىل ضررحااي العنررف املنررزي ،األمررر الررذي زاد سدردررة مهمررة مررن احلمايررة املتاحررة مررن العنررف املنررزي.
فع ر س ر يل املثرراذُ ،وضررم يف التش رريم اجلديررد نرري يقاررا أبن يُصرردر أف رراد قرروة يررر ة سررر دو
امل كي ررة ‘أوام ررر ةاي ررة ارئ ررة‘ يف احل رراالت ال ر ر ال يك ررون فيه ررا الوص رروذ إىل احملكم ررة متاح ررا ف ررورا
ل احية .ويودد سرو وكوذ إلزاما يتط رب مرن ضر ا الشرر ة إخطرار ‘وحردة التردخل يف املنازعرات
األس ررية‘ يف احلرراالت ال ر نطرروي ع ر عنررف منررزي .وسينمررا يودررد رردريب متخصرري ل مرروظفني
املسندين إىل الوحدة ،فإنه درز دريب شيم أفراد الشر ة ع التصدي ل عنف املنزي.
 -20و ناوذ أياا قانون العنف املنزي املعدذ (أوامر احلماية) لعا  2016عددا مرن الثغررات
التشرريعية القائمررة .و تصررل هررذه املسرائل ستعريررف العنررف املنررزي ،الرذي يُعرررف اآلن عريفررا أوسررم،
ومسألة ع قات الزايرة (الع قات القائمة ع ر الرزايرة) الر مل يشرم ها القرانون السراسة ،و وسريم
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نطار س طة الشر ة يف حاالت العنف املنزي .إ ميكرن لار ا الشرر ة اآلن أن يصردروا ‘أوامرر
ةاية ارئة‘ كان إصدارها يف السراسة يتط رب خردمات أحرد القاراة؛ وأن يردخ وا األمراكن سنرا
ع ر دعرروة أو سشرركل مسررتقل ،مررا ُودررد اعتقرراد معقرروذ أبن أحررد األيررخاا يعرراين أو يوادرره
خطرا م ايررا ع ر يرد يرخي آخرر؛ وأن ُُيردروا أحرد األ رراف مرن األسررة املعيشرية الر حيرد
فيها العنف املنزي.
 -21ويعترررب التع رريم العررا أياررا أم ررا هامررا ل تصرردي ل عنررف سودرره عررا والعنررف املنررزي سودرره
خرراا .ومنررذ عررا  ،2013يستارريف مكتررب الشررؤون اجلنسررانية سررنواي أنشررطة رردو  16يومررا
مودهررة ضررد العنررف املنررزي .ويسررع هررذا احلررد العررا إىل زايدة الرروعا ضررد العنررف املنررزي وإىل
احلد من حدوثه .و اضافة إىل لر  ،ودرد جلنرة و نيرة معنيرة لشرؤون اجلنسرانية ،ارم ثث رني
عن احلكومة إىل دانب ثث ني ملنظمات اجملتمم املدين ،قو ع حنو مستمر لتنسية و لتوعية
العامة ل جمهور سشأن العنف املنزي.

الشرطة
 -22رردرك ق رروة ي ررر ة س ررر دو امل كي ررة التوص رريات الرامي ررة إىل حتس ررني الط رراسم املهر ر لق رروة
الشررر ة و واصررل نرراوذ االدعررا ات املتع قررة مباررايقات الشررر ة والتعررذيب .و اضررافة إىل لر ،
واصررل قرروة الشررر ة هررذه دهودهررا الراميررة إىل عزيررز أمررن امل روا نني و وسرريم نطررار ركيزه را لكررا
يشررمل إىل دان رب مكافحررة اجلرميررة السررعا إىل حتقيررة األهررداف احملررددة عررن ريررة التشرراور مررم
أصحاب املص حة الرئيسيني.
 -23وفيمررا يتع ررة ألخررذ لطرراسم امله ر  ،أُدخررل اخت ررار الكررذب لتط يقرره ع ر كافررة أف رراد
الشررر ة عنررد مسررتوز الرردخوذ .ويشرركل اخت ررار الكررذب أياررا أحررد االيررتا ات األساسررية عنررد
الوفررا حتيادررات التوظيررف يف اجملرراالت احلساسررة ل غايررة لقرروة الشررر ة .ويت قر أفرراد قرروة يررر ة
سررر دو امل كيررة رردري ا ع ر خدم ررة العم ر  ،والع ق ررات العامررة ،وحق ررور اانسرران ،ومش رراركة
اجملتم ررم احمل ررا ،وح ررل املنازع ررات ،وس ر مة أف رراد الش ررر ة .كم ررا س رردأت الق رروة سش رركل رردر ا يف
صوير مقاس ت الشر ة لفيديو.
 -24وقررد خصصررت احلكومررة م روارد لاررمان اسررتمرار اسررتخدا اخت ررار الكررذب داخررل قرروة
الشررر ة مررم إنشررا مرفررة خمصرري اي روا وحرردة التح ّق رة مررن احلقيقررة ،وهررا املسر ِ
رتعم ة الرئيسررية
الخت ار الكذب داخل قوة الشر ة .ويودد مقر هذه الوحدة يف مركز ير ة س ك روك اجملدد.
املساءلة
 -25واصررل قرروة يررر ة سررر دو امل كيررة التحقيررة سصررورة مهنيررة يف شيررم االدعررا ات املتع قررة
سسو الس وك املودهة ضد أفراد الشر ة .وياط م مكتب املسؤولية املهنية برذه التحقيقرات الر
ختا ررم ل مرادع ررة م ررن دان ررب هيئ ررة الش رركاوز املتع ق ررة لش ررر ة .و ق ررو هيئ ررة الش رركاوز ه ررذه
لتحقيررة يف التقررارير املقدمررة مررن املروا نني ضررد أفرراد الشررر ة حتيررل نتررائذ التحقيررة إىل النياسررة
العامررة .ويكررون مرردير النيررا ت العامررة مطال ررا مبرادعررة السررج ت وحتديررد مررا إ ا كرران ين غررا رفررم
دعوز دنائية.

6

GE.18-00101

A/HRC/WG.6/29/BRB/1

 -26ويف شيررم احلرراالت ال ر اكتُشررف فيهررا ودررود أدلررة ع ر ار كرراب فرررد مررن أفرراد الشررر ة
أفعاال غ مشروعة أثنا التحقيةُ ،اخترذ اادررا املناسرب ،مبرا يف لر اادررا ات التأدي يرة و/أو
وديه اهتامات دنائية.
 -27و شررمل عناصررر املسررا لة املعمرروذ بررا يف قرروة يررر ة سررر دو امل كيررة اسررتخدا القررانون
التررأديل ل شررر ة ،ع ر النحررو ال روارد يف ق روانني سررر دو  ،واسررتخدا آليررة يدي يررة شررمل مكتررب
املسؤولية املهنية ،وهيئة الشكاوز املتع قة لشر ة ،ومكتب أمني املظامل.
التدريب
 -28واصل قوة ير ة سر دو امل كية وف التدريب ألفرادها سشأن املسائل املتصر ة كقرور
اانسان .وقد اضرط م برذا التردريب سصرورة رو ينيرة جمموعرة مرن املهنيرني مرن سيرنهم ضر ا يرر ة
من والايت قارائية دوليرة ،وأعارا لسر طة القارائية ،وثث رو منظمرات دوليرة حلقرور اانسران.
واسررتمرت عم يررة سنررا القرردرة ع ر االسررتخدا الواسررم النطررار ل تسررجيل االكرررتوين ل مقرراس ت
فجرز أثنا السنة املالية  2016شييد أدنحة إضافية ل مقاس ت.
 -29وقد استجاست قوة ير ة سر دو امل كيرة ل تحردي املتمثرل يف سنرا القردرات عرن ريرة
إخاررا أفرادهررا ل ترردريب ع ر حت يررل ال يررائت ،وهررو رردريب اضررط عت سرره اادارة ااحصررائية
لرب دو  .و اضافة إىل ل  ،ري القيا ستعراو منهجا آلليات شم ال يرائت داخرل قروة
يررر ة سررر دو امل كيررة لكررا ميكررن هلررا أن ُسررهم سفعاليررة يف حتقيررة األهررداف التنفيذيررة ل جهررات
اخلارديررة مثررل اادارة ااحصررائية الو نيررة ل ررب دو  ،واملرصررد ااق يمررا املقرررت ل جرميررة ،ووحرردة
ال حو والتخطي يف جماذ القاا اجلنائا.
 -30و واص ررل ق رروة ي ررر ة س ررر دو امل كي ررة االس ررتثمار يف رردريب أفراده ررا ألن لر ر يعت رررب
اس ررتا يجية حا ررة األمهيررة يف مكافحررة العنررف املنررزي .ويود ره الترردريب إىل عرردة جمرراالت واسررعة
ش ررمل الوقاي ررة ،والتحقي ررة ،ودع ررم الا ررحااي ،واحل ررد م ررن الف رررا الر ر ت رريح ل ش ررر ة أن عم ررل
كمر ِك رب ل عن ررف املنررزي .وق ررد د رررز احلصرروذ ع ر الترردريب ألف رراد الش ررر ة مررن جمموع ررة م ررن
املصادر شمل املركز ااق يما لتدريب الشر ة.

عقوبا ااة اإلعا اادام (التوصا اايات  ،60و ،61و ،62و ،63و ،64و ،65و،66
و ،67و ،68و ،69و)70
 -31قامت حكومة سر دو  ،عن رية مكتب امل ّدعا العا ومكتب مدير النيا ت العامة،
لنظرر يف عقوسرة ااعرردا  ،ويودرد يف الوقرت الرراهن مشررو قرانون معررروو ع ر الربملران ملناقشررة
إلغررا اجلانررب االزامررا هلررذه العقوسررة .ويف حالررة موافقررة الربملرران ،سيشررهد شيررم السررجنا احملكررو
ع يهم اعدا ختفيف األحكا الصادرة يف حقهم إىل السجن .وبرذه الطريقرة ،كرون احلكومرة
قررد اس ررتجاست ألمررر اكم ررة ال رردان األمريكي ررة إبلغررا أحك ررا ااعرردا االزامي ررة املتع قررة لقت ررل
واخليان ر ررة ،والتص ر رردية ع ر ر ر الربو وكر ر رولني االختي ر رراريني ل عه ر ررد ال ر رردوي اخل ر رراا حلق ر ررور املدني ر ررة
والسياسية.
 -32ويف  17أاير/مررايو  ،2017حكمررت اكمررة االسررتئناف يف قاررية ‘دي رراري ن فرريس‘
ضررد امل كررة وقاررية ’دوايررن سرريف ين‘ ضررد امل كررة أبن عقوسررة ااعرردا االزاميررة ليسررت دسررتورية.
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فسر القانون ،ولكن مرتوك ل ربملان أن يُدخل أي غي ع ر
و كرت احملكمة كذل أن احملكمة ّ
املرادة  2مرن قرانون اجلررائم املر ك رة ضرد األيرخاا الرذي يرني ع ر عقوسرة ااعردا االزاميرة يف
حالة درمية القتل.
 -33وجت رردر ااي ررارة إىل أن رره يود ررد حالي ررا مش رررو ق ررانون (مع رردذ) ل ج ر ررائم املر ك ررة ض ررد
األي ررخاا لع ررا  ،2014يس ررع إىل القا ررا ع ر ر الط رراسم االزام ررا لعقوس ررة ااع رردا  .وينتظ ررر
مشرو القانون املوافقة الربملانية النهائية يف قرا ه الثانية.

العمل
 -34قر ررو سر ررر دو حالير ررا ،عر ررن رير ررة وزارة العمر ررل والار ررمان االدتمر رراعا و نمير ررة امل ر روارد
ال ش ررية ،إبعررداد مشرررو قررانون يتنرراوذ التع يقررات ال ر أسرردهتا جلنررة اخل رربا التاسعررة ملنظمررة العمررل
الدولية يف قرير وكاالت األمم املتحدة سشأن االستعراو الدوري الشامل الثاين لررب دو  .فع ر
س يل املثاذ ،فرإن مشررو قرانون العمرل (منرم التمييرز يف جمراذ العمرل) ،يشر ع ر ودره التحديرد
إىل احلررة يف العمررل ويف التمتررم سشرررو عمررل عادلررة وموا يررة .ويهرردف مشرررو القررانون إىل ةايررة
األيررخاا مررن التمييررز املتصررل لعمررل والقررائم ع ر العرررر ،أو األصررل ،أو الررأي السياسررا ،أو
ال ررون ،أو العقي رردة ،أو اجل ررنس ،أو املرك ررز االدتم رراعا ،أو احلال ررة الزودي ررة أو احلال ررة م ررن حي ررث
الش رراكة املنزليررة ،أو احلمررل ،أو األمومررة ،أو املسررؤولية األس ررية ،أو احلالررة الط يررة ،أو ااعاقررة ،أو
العمررر .و تنرراوذ األس رواب الرئيسررية مررن مشرررو القررانون العنرراوين التاليررة :التمييررز ،واالسررتثنا ات،
واانفررا  ،ومتفرقررات .وينظررر حاليررا ك ر املستشررارين الربملررانيني يف أحررد مسررودة ملشرررو قررانون
العمل (منم التمييز يف جماذ العمل).
 -35ومتشريا مرم الترزا احلكومرة ساررمان إ راد أمراكن عمررل آمنرة ومنتجررة ،قامرت وزارة العمررل
سسررن قررانون (منررم) التحررر اجلنسررا يف مكرران العمررل لعررا  .2017ويتط ررب التشرريم ،يف ش ررة
أمررور ،مررن ك ررل رب عمررل أن يكف ررل ودررود سي رران سياسررة عام ررة مكترروب وواض ررح ضررد التح ررر
اجلنسررا يف مكرران العمررل .ويقا ررا القررانون أياررا ستقرردي سي رران بررذه السياسررة املكتوسررة إىل ك ررل
موظف عنرد سرد العمرل؛ وأبنره رب ع ر كرل صراحب عمرل أن يكفرل ،يف غارون سرتة أيرهر
من سد العمل بذا القانون ،إعداد سيان السياسة املكتوسرة ضرد التحرر اجلنسرا و قدميره إىل كرل
موظف من املوظفني.
 -36ول تشر رريم ع رردة أه ررداف .فه ررو يس ررع إىل رروف احلماي ررة ل م رروظفني ،يف القط ررا الع ررا
والقطا اخلاا ع ر السروا  ،مرن التحرر اجلنسرا يف أمراكن عم هرم ،وإىل إ راد إ رار لبسر
عن حاالت التحر اجلنسا من دانب املوظفني و ريقة لتسوية مثل هذه احلراالت ،وإىل وضرم
إد ررا ات جل سررة االسررتما وحتديررد املسررائل املتص ر ة لتحررر اجلنسررا ،ووضررم ر ي ررات سشررأن
املسائل ات الص ة.
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حقااوق اخاااذاي اوي اإلعااااة (التوصاايات  ،11و ،12و ،13و ،14و،15
و ،16و)17
 -37ص ر رردقت س ر ررر دو ع ر ر ر ا فاقي ر ررة حق ر ررور األي ر ررخاا وي ااعاق ر ررة يف  27ير ر ر ا /
فرباير  ،2013متشيا مم التزاماهتا ستعزيز وةاية حقور املوا نني ومم وصية الدوذ األعاا .
 -38وأد رررت ال رردائرة ااحص ررائية لر ررب دو ع رردادا ل س رركان واملس رراكن ،وشع ررت مع وم ررات
تع ررة سنررو ااعاقررة وأص ر ها ،والوسررائل املسرراعدة ال ر يسررتخدمها األيررخاا املعرراقون ،وعرردد
األيخاا الذين قا ثار ل ستشخيي حالتهم.
 -39وكشررف هررذا االستقصررا عررن احلادررة إىل إدررا مزيررد مررن التقيرريم املتعمررة .وهررذا يشررمل
إدررا عر ّد كامررل لأليررخاا املعرراقني وحتديررد اخلصررائي املخت فررة لكررل يررخي معررار مررن أدررل
التح ّق ررة م ررن أم ررم مس ررتوايت الت رردخل ،والرعاي ررة الط ي ررة املناسر ر ة ،و رروف الرعاي ررة سش رركل ك رراف
ل معاقني .وميكن القيا سذل ع أفال وده عن رية التشاور وعم يرة التسرجيل مرم اجلهرات
احمل ية الوكي ة عن املنظمات غ احلكومية ومم الوحدة الو نية لبعاقة.
 -40وقد أعدت مص حة إدارة الطوارو ،كجز من سرئجمها الرو الشرامل ادارة الكروار ،
منشررورات رمررا إىل زايدة الرروعا العررا لتأهررب ل ك روار و سررتهدف حتديرردا األيررخاا وي
ااعاقة و وي االحتيادات اخلاصة ،مبن فيهم املسنون.
اخطفال اوو اإلعااة
 -41حياذ شيرم األ فراذ وي ااعاقرة إىل مركرز ‘ألرربت سيسريل غراهرا ‘ ل تنميرة ،وهرو مركرز
شخيصا وع دا .وحيص ون هناك ع الع ج املناسب جمائ.
 -42و ق ررو الوح رردة الو ني ررة لبعاق ررة ،التاسع ررة ل رروزارة الرعاي ررة االدتماعي ررة ومتك ررني الن رراخ ني
والتنميرة اجملتمعيرة ،ستيسر وصرون و عزيرز النهرروو أليرخاا وي ااعاقرة ومتكيررنهم ،مرن أدررل
ضررمان حتقيررة كررافؤ الفرررا هلررم يف االنرردماج واملشرراركة يف شيررم دوانررب احليرراة اجملتمعيررة .كمررا
ستايف الوحدة الو نية لبعاقة "معسكر الوصروذ"  -وهرو خمريم صريفا سرنوي يارم األ فراذ
من غ وي ااعاقة وكذل األ فاذ الذين لرديهم إعاقرات ،يف سيئرة يشرجعون فيهرا شيعرا ع ر
ال عب والتع م معا.
 -43وسينما يودد سرئمذ يوما لنقل األ فاذ إىل املدار  ،ال زاذ ودد حتدايت فيما يتع ة
إبمكانيرة احلصروذ ع ر التع ريم .وقرد حردد جم رس سرر دو ل معراقني ،لتعراون مرم وزارة التع ريم،
عشر مدار لتعديل إمكانية دخوذ املعاقني إليها .وقد أُعيد يهيل إحداها حا اآلن عن ريرة
متويل خاا  -ها مدرسة سانت اليزاسيث االستدائية ال درز جتهيزها مبطالم لأل فراذ املعرانني
مررن صررعو ت يف احلركررة .ويتواصررل سررذذ اجلهررود لاررمان رروف التمويررل اعررادة جتهيررز املرردار
األخرز.
 -44ويف عا  ،2015افتُتحت مؤسسة عّم دديدة عكس أرق ما وصرل إليره فرن العمرارة
مررن أدررل األيررخاا وي ااعاقررة و لر عررن ريررة يرراكة سررني القطرراعني العررا واخلرراا .وقررد
صممت مدرسة ‘ديري يث‘ واملركز امله سغيرة دعرم النمرو االدتمراعا والعرا فا واألكرادميا
ُ
وال رردين ل م رراهقني وال ررالغني الررذين لررديهم يخررر يف النمررو .ويسررتند املررنهذ الدراسررا إىل منرراهذ
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املدار االستدائية والثانوية التاسعة لوزارة التع يم ،سعرد عردي ها مرن أدرل دعرم احتيادرات الطر ب
ع حنو واف.
 -45واستثمرت احلكومة أياا يف سرئمذ كنولودا ُيد األ فاذ املكفوفني واملعراقا ال صرر
ويهرردف إىل حتقيررة نتررائذ ع يميررة أفاررل .ويف إ ررار هررذا الررربئمذ ،يقررو ثث ررو الوحرردة الو نيررة
لبعاقة سزايرة أولية إىل املدرسة ،وستقييم احتيادات التعّم لدز الت ميذ ،و قدي اقرتاحات سشأن
األدوات التكنولودي ررة املط وس ررة لتحقي ررة أقص ر ق رردر م ررن النج ررا يف نش ررا هم األك ررادميا .وسع ررد
ل ر ُ ،جت ررز زايرات أس ر وعية إىل املدرسررة ألغ رراو الرصررد والتقيرريم وإدخرراذ التعرردي ت .و ررري
مراق ة هؤال األ فاذ ستمرار ،ويستمر التدخل واذ حياهتم املدرسية الثانوية.
 -46و قررد الوحرردة أياررا خرردماهتا إىل عرردد مررن األ فرراذ مررن مرردار يررا عررن ريررة نظررا
‘أ ررب وسرري ة انتقرراذ‘ الررذي يط قرره جم ررس النقررل وُيررد حنررو سررتني ( )60فر يوميررا .و شررمل
األنشرطة الر يقررو برا األ فرراذ الررذهاب إىل العر ج الط يعرا وإىل غسرريل الك ر  ،والررذهاب إىل
امل رردار املخت ف ررة والرد ررو منه ررا .و ق ررد الوح رردة أيا ررا خ رردمات النق ررل إىل األنش ررطة التأهي ي ررة
املخت فة (مثل الس احة) يف شيرم أحنرا اجلزيررة لأل فراذ وي ااعاقرة الرذين ررتاو أعمرارهم سرني
مخسة ( )5أعوا ومثانية عشر ( )18عاما.

تعزيز حقوق الطفل
 -47منررذ الرردورة األخ ر ة ل سررتعراو الرردوري الشررامل ،نفررذت احلكومررة ررداس يررا لتعزيررز
حقور األ فاذ وحلمايتهم مرن حراالت إسرا ة املعام رة .ودررز أيارا احلفرا ع ر االلترزا ستروف
املع ومات واألنشطة من أدل وعية اجلمهور مبسألة إسا ة معام ة األ فاذ.
 -48وكرران عررديل عررا  2016لقرانون العنررف املنررزي (أوامررر احلمايررة) ،الفصررل " 130ألررف"
( ،)Act Cap 130Aخطوة هامة إىل األما فيما يتصل لعنف املنزي .ومي ّكن التعديل عددا أكررب
م ررن األي ررخاا م ررن التق ررد سط رات الستص رردار ه ررذه األوام ررر (م ررث استص رردار أوام ررر يف حال ررة
الع ق ررات القائم ررة ع ر ال رزايرة) ،وه ررو حي ردد أنواع ررا ددي رردة م ررن إس ررا ة املعام ررة ومي ررنح الش ررر ة
س ر طات إضررافية .ويتاررمن التعررديل أياررا سرو وكرروال اس ر االزامررا ويس رِّم أبن إ يرران العنررف
املنزي هو يكل من أيكاذ إسا ة معام ة الطفل.
 -49و تمثل إحدز امل ادرات االدتماعية الرئيسية يف سرئمذ الشراكة من أدل السر الرذي
ديره وزارة الرعاية االدتماعية والتنمية اجملتمعية ومتكني النراخ ني .وهرذه م رادرة ردخل سرتهدف
الرداذ الذين ار ك وا عنفا منزليا .وحياذ املشاركون إىل الربئمذ عن رية ااكم الص ح .و تكون
الش رراكة مررن أدررل الس ر مررن سررتة عشررر ( )16أس ر وعا مررن الترردخل النفسررا-الرتسرروي الررذي
يساعد الرداذ ع إ اد ح وذ س مية ل تعامل مم النزا املنزي.
 -50وفيما يتع ة إبسا ة معام ة األ فاذ ،قُد مشرو سرو وكروذ سشرأن ااسر االزامرا إىل
جم س رعاية الطفرل .وقرد ُيرجعت اجلهرات صراح ة املصر حة ع ر اعتمراد الربو وكروذ إىل أن يرتم
سررنه قررانوئ .وقررد درب اجمل ررس أكثررر مررن  200ثررار صررحا مررن القطرراعني العررا واخلرراا ،مررن
سينهم ثرضات ،ع استخدا الربو وكوذ ،كما قا ستوعية مديري مدار ومستشارين روديهيني
وموظفا دعم .ويقو جم س رعاية الطفل أياا سعم يات دريب مسرتمر مرم العرام ني يف الرايضرة
10

GE.18-00101

A/HRC/WG.6/29/BRB/1

والكنررائس .ونظررم اجمل ررس لفعررل ح قررات عمررل ألفرراد الشررر ة ومرروظفا املراق ررة ومرروظفا الرعايررة
االدتماعية وثث ا وسائ ااع .
التعليم/التثقيف بشأن حقوق اإلنسان
 -51فيمررا يتع ررة لتوصررية الداعيررة إىل إعررداد سررامذ ل تع يم/ل تثقيررف سشررأن حقررور اانسرران،
ظ ررت وزارة التع رريم والع ررو والتكنولودي ررا واالستك ررار تع رراون م ررم منظم ررة األم ررم املتح رردة ل طفول ررة
(اليونيس رريف) .ويتس ررم رردريس س رررئمذ التع رريم الص ررحا واحلي رراة األسر ررية يف امل رردار االستدائي ررة
والثانوية أبنه إلزاما منذ عرا  .2000سيرد أنره قرد أُدريرت عردة نقيحرات ل مرنهذ الدراسرا هلرذا
الررربئمذ جلع رره أكثررر جترراو مررم التغي ر ات ال ر يررهدها اجملتمررم .وع ر هررذا النحررو ،فررإن املررنهذ
الدراسررا الثررانوي لررربئمذ التع رريم الصررحا واحليرراة األس ررية يتنرراوذ اآلن مسررألة اهلويررة اجلنسررانية
والتوده اجلنسا .ودرز أياا كثيف خاو املع مرني ل تردريب املتصرل لتنفيرذ الفع را لرربئمذ
التع رريم الصررحا واحليرراة األس ررية .ونُظمررت عرردة ح قررات عمررل مررن أدررل املع مررني واملستشررارين
التوديهيني يف املدار الثانوية.
العقوبة البدنية
 -52منررذ عررا  ،2012ت ّقر جمموعررات اجملتمررم املرردين رردري ا يتصررل سرردعم السر وك اا رراي
و ل ر عررن ريررة ‘سرررئمذ إدارة الس ر وك اا رراي يف املرردار ‘ الررذي ررديره وزارة التع رريم والع ررو
والتكنولوديررا واالستكررار واملرردعو مررن منظمررة األمررم املتحرردة ل طفولررة (اليونيسرريف) .وقررد سرردأ هررذا
التر رردريب مر ررم جمموعر ررات مر ررن الكنر ررائس اامي ير ررة واألنغ يكانير ررة وامليثودير ررة حر ررا عر ررا .2016
و اضافة إىل جمموعات اجملتمم املدين ،درز قردي هرذا التردريب إىل السرائقني وحررا املردار
وسع أفراد الشر ة من يع ة املرور .وكان أحد جماالت الرتكيز الرئيسية هلرذا التردريب هرو قردي
سدائل الستخدا العقوسة ال دنية.
 -53و اضرافة إىل ارراوالت غير املواقررف لرردز ال رالغني سشررأن العقوسررة ال دنيررة ،ررري أياررا
قر رردي التر رردريب إىل ر ر ب املر رردار الثانوير ررة .فقر ررد قامر ررت وزارة التع ر رريم والع ر ررو والتكنولودير ررا
واالستكررار ،لتعرراون مررم منظمررة اليونيسررف ،ستنفيررذ هررذا الترردريب كررل صرريف منررذ عررا .2012
وخ ر ذ الف رررتة م ررن ع ررا  2012إىل ع ررا  ،2014ك رران موض ررم ركي ررز ه ررذا الت رردريب ه ررو زوي ررد
الطر ب ملهررارات ال زمررة اعررداد ونقررل رسررائل املناصرررة املتصر ة مبسررألة العقوسررة ال دنيررة وحقررور
اانسان سوده عا  .ونتيجة هلذا التدريب ،درز إنتاج عدة مقا م فيديو عالية اجلودة.
 -54ويف حني أن العقوسة ال دنية ال زاذ عقا قانونيا ،فإن اجلهود مرا زالرت ُ رذذ ل حرد مرن
استخدامها يف املدار  .وسنا ع ر لر  ،قُرد التردريب إىل املع مرني ع ر اسرتخدا سردائل هلرذه
العقوسة يف املدار االستدائية والثانوية العامة واخلاصة.
 -55وق ررد انته ررت وزارة التع رريم والع ررو والتكنولودي ررا واالستك ررار م ررن وض ررم مش رررو سياس ررة
الس وك ،الذي هو حاليا يف مرح ة املشاورات مم أصحاب املص حة .و وفر سياسة الس وك هذه
جمموع ررة واس ررعة م ررن امل ررادو التوديهي ررة ل م رردار  ،م ررم اهليك ررل ال ر ز لتط رروير و نفي ررذ االنا ر ا
واادر ررا ات املدرس ررية ،ع ر ر النح ررو امل ررني يف ق ررانون التع رريم ويف ال ر روائح التع يمي ررة والسياس ررات
الو نيررة .ومبجرررد االنتهررا مررن وضررم و نفيررذ سياسررة السر وك ،يُتوقررم أن ترريح هررذه السياسررة هجررا
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منهجيررا ل نهرروو لتع رريم اجليررد مررن أدررل اجلميررم؛ وضررمان الت رزا أصررحاب املص ر حة يف شيررم
املرردار سررنفس معرراي الس ر وك؛ وإ رراد إد ررا ات اررددة ل تعامررل مررم الس ر وك كررون يف متنرراوذ
شيم أصحاب املص حة؛ وضمان أن يُستخد يف شيم املدار هذ إ اي ادارة الس وك.
الرتكيز على الشباب

 -56انط قررا مررن املرؤمتر الررو لقاررا األحرردا الررذي ُعقررد يف نيسرران/أسريل ُ ،2015سرِّم
أبن اا ررار التش رريعا القررائم سشررأن األ فرراذ املخررالفني ل قررانون قررد أص ر ح غ ر مواكررب ل عصررر.
وإزا ل ر  ،يسررع مشرررو قررانون قاررا األحرردا إىل الررني ع ر إنشررا نظررا دديررد لقاررا
األحرردا وإلغررا الق روانني التاليررة :قررانون األحرردا اجلرراحنني (الفصررل )138؛ والقواعررد املتع قررة
ألحرردا اجلرراحنني لعررا 1933؛ وقررانون املرردار ااصر حية والصررناعية (الفصررل  .)169أمررا
املشرررو النهررائا ،الررذي يتاررمن ع يقررات أصررحاب املص ر حة املعنيررني ،فهررو مودررود حاليررا لرردز
مكتب ك املستشارين الربملانيني.
برملان الشباب الوطين
 -57اعرتافررا مررن وزارة الثقافررة والرايضررة والشر اب أبمهيررة أن يشررارك الشر اب مشرراركة كافيررة يف
العم ية السياسية ،فإها أوصت إبنشرا سرملران و ر لشر اب سرر دو  .وقرد اعتُرربت هرذه امل رادرة
ثارسة من أفال املمارسات رما إىل إةحة فرا ومنصات ل ش اب لكا يتعّموا عن السياسرة
والدميقرا ية والعمل االدتماعا والنظا الربملاين.
 -58و شررمل األهررداف العرياررة ل ربملرران الررو لش ر اب سررر دو ك ر مررن :زايدة املشرراركة
السياسررية لرردز الشر اب ،ورسر هررؤال الشر اب أبعاررا الربملرران احلرراليني ملسرراعدهتم ع ر التطر ّرور
وفهررم الرردور الررذي يؤديرره الربملرران داخررل اجملتمررم ويف العررامل مررن حرروهلم؛ والنهرروو سربملرران ي ر اي
ئدررح وفعرراذ ميكررن االعتمرراد ع يرره حلفررز النم ررو والتغي ر لرردز املشرراركني فيرره ومن ِظّميرره واجملتم ررم
األوسرم نطاقرا؛ وضررمان را صرروت الشر اب يف سرر دو لرريس فقر يف يروار سرر دو ولكررن
أياا يف سرملاها سشأن ما يؤيده الش اب الرب دوسا وما يعرتضون ع يه.
 -59وق ررد د رررز إ ر ر ر الربمل رران ال ررو لشر ر اب س ررر دو يف  15نيس رران/أسريل  2014يف
حفل ر ا أقيم يف الربملان ،رأسته رئيسة جم س الشيوخ ،معراي السريدة كر ي آن إيفيرل ،ورئريس
جم رس النرواب ،معراي السرريد مايكرل كررارينغتون .وألقر اخلطراب االفتترراحا وزيرر الثقافررة والرايضررة
والش ر اب ،معرراي السرريد سررتيفن الي ر ا .ويش ر اي ررتاك هررؤال األيررخاا يف احلفررل إىل األمهيررة
ال الغة ال عّقها حكومة سر دو ع إيراك الش اب يف الشؤون املدنية والسياسية.

اإلسكان
 -60قامررت حكومررة سررر دو  ،عررن ريررة وكاالهتررا املنفررذة ،وهررا وزارة ااسرركان واألراضررا
واملؤسسة الو نيرة لبسركان وجلنرة التنميرة الريفيرة وجلنرة التنميرة احلاررية ،مبواصر ة ضرمان حصروذ
املوا نني ع مساكن الئقة وآمنة وميسورة التك فة ،فا عن ضمان أمرن احليرازة .وع ر الررغم
من كون احتيادات الفئات األكثر ضعفا ُ رى عرن ريرة الوكراالت االدتماعيرة احمل يرة مثرل إدارة

12

GE.18-00101

A/HRC/WG.6/29/BRB/1

الرعايررة ووزارة الرعايررة االدتماعيررة وجم ررس املسرراعدة الررو  ،سررعت الرروزارة إىل سررهيل أدا مهررا
هذه الوكاالت عن رية وف قطم أراو من أدل شييد املنازذ ووحدات التأد .
 -61ولررذل  ،سرردأت احلكومررة يف االضررط سعرردد مررن ال رربامذ واملشرراريم اهلادفررة إىل إةحررة
امررت ك املسرراكن ألكرررب عرردد ثكررن مررن الرب دوس ريني وإىل رروف السرركن امل ئررم ،واسررتمرت يف
القيا سذل .
إعادة توطني اخسر املعيشية م البيئات غري اآلمنة
ُ -62ك فت وزارة ااسكان واألراضا ملسؤولية عن نقل  22أسررة معيشرية ات أولويرة مرن
منطقة "هوايت ِهل" يف أسريية "سانت أندرو" إىل منطقة "فرارمرز" يف أسريرية "سرانت ومرا ".
و"هوايت ِهل" التاسعة ألسريية "سانت أندرو" ها منطقة قم داخل مقا عة اسركت ندا الر هرا
عرضة ل نزالر األرضا ،ما أثّر ع الس مة اهليك ية ملنازذ هؤال السكان .وعند إعادة رو ني
هررذه األسررر املعيشررية ،اسررت ِ
خدمت ريقترران مهررا إمررا سنررا مسرراكن سدي ررة دديرردة ل مسررتفيدين ،أو
ُ
قدي منحة انتقاذ إىل رب األسررة املعيشرية مرن أدرل إعرادة سنرا املنرزذ احلراي يف مكران خمصري
داخل منطقة طوير حكومية.
 -63ويف إ ار املرح ة الثانيرة مرن سررئمذ غير املوقرم هرذا الر سردأت يف عرا  ،2007دررز
نقل سم ( )9أسر معيشرية .و عكرف الروزارة حاليرا ع ر نقرل األسرر املعيشرية الرث عشررة ()13
األخرز ع ر مراحرل ،نظررا إىل قيرود امليزانيرة يف الوقرت احلراي .و ردرك احلكومرة هشايرة املنطقرة،
ونتيجررة لررذل ررري قي رريم التررداس املتوسررطة األدررل والطوي ررة األدررل لاررمان س ر مة املقيم ررني
املت قني.
توفري مساك لألاذاي املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
 -64يف حررني أن الرروزارة م تزمررة سسياسررة إلغررا وصررم املصرراسني سفر و نقرري املناعررة ال شررية،
فإها ،لتعاون مم ثث ني عرن كرل مرن وزارة الصرحة وال جنرة الو نيرة املعنيرة سفر و نقري املناعرة
ال شرية/اايدز وجلنة التنمية احلارية وجلنة التنمية الريفية ،واصل مساعدة العم الذين يط ون
مسكنا عاد لبقامة.
 -65و رروفر وزارة ااس رركان واألراض ررا حالي ررا مس رراكن إ اري ررة خلمس ررة عش ررر ( )15يخص ررا
مص ر ررا سفر ر ر و نق ر رري املناع ر ررة ال شر ر ررية .و اض ر ررافة إىل املس ر رراكن اا اري ر ررة ،يُا ر ررط م أيا ر ررا
إب ص ر حات ملنررازذ األيررخاا املصرراسني سف ر و نقرري املناعررة ال ش ررية .وقررد اسررتفاد حنررو 20
يخصا من عم يات إص منازهلم يف الفرتة .2017-2013

التنمية االاتصادية (التوصيات  ،105و ،106و)107
 -66سرعت احلكومرة إىل عزيرز املؤسسرات الر شررجم ثقافرة سرر دو والوكراالت الر عمررل
مررن أدررل التنميررة اجملتمعيررة .وُ ررذذ اجلهررود حاليررا لتعزيررز ودعررم الصررناعات الثقافيررة سغيررة شررجيم
نمية املشاريم ،و نظيم املشاريم ،واألعماذ احلرة.
 -67وواص ت احلكومرة أيارا عزيرز ودعرم امل رادرات ااق يميرة والدوليرة الر رني ع ر صرون
و نميررة الررتا والتنررو الثقررافيني .ويف آب/أغسررطس  ،2017استاررافت سررر دو الرردورة الثالث رة
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عشرة ل مهردان الكاريل ل فنون ااسداعية ،وهو أكرب جتمم لفنون وثقافة منطقة ال حر الكاريل،
حتت يعار "يكيد ثقافتنا ،االحتفاذ أبنفسنا" ،الذي عررو سرئجمرا ثرراي لفنرون األدا (املوسريق
واملسر والرقي والشعر)؛ والفنون ال صرية واألزاي واأل عمة واألدب.
 -68وواص ر ررل مكتر ر ررب رئر ر رريس الر ر رروزرا واملستشر ر ررار املع ر ر ر لقار ر ررا ع ر ر ر الفقر ر ررر وأهر ر ررداف
األلفية/التنميررة املسررتدامة التعرراون مررم وزارة الرعايررة االدتماعيررة ومتكررني النرراخ ني والتنميررة اجملتمعيررة
من أدل التصدي ل فقر املتوار عرب األدياذ عن رية التدخل ع مستوز األسرة املعيشية.
 -69وقررد ُوضررعت عرردة سررامذ ملكافحررة الفقررر املتروار عرررب األديرراذ و لر عررن ريررة نميررة
الفرا االقتصادية .وأحد هذه الربامذ ،وهو سرئمذ "رائدات األعماذ يف سر دو " ،قد مح يف
شررجيم املشررغوالت املصررنوعة يرردواي عررن ريررة إ رراد أس روار و نيررة وإق يميررة ل منتجررات املعنيررة.
وأسفر ل عن إنشا شعية عاونية ،ها اجلمعية التعاونية لرائدات األعماذ  -احملدودة ،و ارم
أكثر من مائة عاوة ،سس ب النمو الك يف سيم منتجاهتا.
 -70كما حقة سرئمذ ‘الش اب يف الزراعة‘ ماحا .وهرذا الرربئمذ ،املفترو أمرا األيرخاا
الررذين ررتاو أعمررارهم سررني  17و 35عامررا ،يسرراعد املشرراركني ع ر اكتسرراب املهررارات الزراعيررة
واحليا ية ع مدز سرنة واحردة ع ر األقرل .وهرذا يروفر املهرارات األساسرية والعم يرة والنظريرة يف
جماذ رسية احليوائت وإدارة احملاصيل ،مم ايتماذ الربئمذ ع عنصر يتع ة ارياد.

رابعا -التشريعات
 -71أقر احلراكم العرا يف  9آ ار/مرار  2015قرانون ااث رات (املعردذ) ،وسري دأ العمرل سره
يف ةريخ حيدده ااع ن .وهذا القانون يعر ّدذ قرانون ااث رات ،الفصرل  ،121إبةحرة اجملراذ أمرا
األخررذ لتسررجي ت الصررو ية وحتديررد هويررة املشررت ه فرريهم لفيررديو ،وقررد سرردأ العمررل سرره يف 15
كانون األوذ/ديسمرب .2017
 -72وأص رردر أيا ررا ك ر ر املستش ررارين الربمل ررانيني الئح ررة ااث ررات (حتدي ررد هوي ررة األي ررخاا)
لعررا  2015والئحررة ااث ررات (التسررجيل الصررويت) لعررا  .2015وحترردد هرراةن اجملموعترران مررن
القواعررد ااد ررا ات التشررغي ية الوادررب ا اعهررا يف حتديررد هويررة األيررخاا سواسررطة الفيررديو ويف
التسجيل الصويت لأليخاا املشت ه بم ع التواي.
 -73ودر رررز ر رردريب اجل ر ررز األكر رررب م ر ررن قر رروة الش ر ررر ة ع ر ر التقني ر ررات املتص ر ر ة ملق ر رراس ت
االكرتونية ،ودرز اختا ر ي ات يف مراكز الشر ة املخت فة لرفرم مسرتوز األدهرزة املسرتخدمة يف
سجيل املقاس ت.

عقوبة اإلعدام
 -74يف كررانون الثاين/ينرراير  ،2009وافررة جم ررس وزرا سررر دو ع ر إلغررا اجلانررب االزامررا
رادة  2مررن قررانون
لعقوسررة ااعرردا ؛ وين غررا عررا لررذل قيررا ك ر املستشررارين الربملررانيني ستعررديل املر ّ
اجلرائم املر ك ة ضد األيخاا؛ كما ين غا إلغا املادة  26من الدستور.
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 -75و ررني امل ررادة  2م ررن ا ااانون اجلا اراتم املرتكب ااة ااد اخا ااذاي ع ر ر عقوس ررة ااع رردا
كعقرراب إلزامررا ع ر درميررة القتررل .ويودررد عررديل ش رريعا ع ر هررذا القررانون ،مررن يررأنه إلغررا
الفرررو االزامررا لعقوسررة ااعرردا  ،وهررو عررديل خاررم ل قررا ة األوىل يف الربملرران لقرررب مررن هايررة
عا  ،2014ومن املقرر اآلن أن ُيام ل قرا ة الثانية.
 -76ويسع مشرو قانون اجلرائم املر ك ة ضد األيخاا (املعدذ) إىل إزالة الطاسم االزاما
لعقوسررة ااعرردا إبعطررا القاضررا ص ر حية االختيررار سررني فرررو عقوسررة ااعرردا أو السررجن مرردز
احليرراة الر كرراب درميررة قتررل .ويترريح مشرررو القررانون أياررا إمكانيررة قيررا احملكمررة ،حررني ختتررار أن
فرررو عقوسررة السررجن مرردز احليرراة فيمررا يتع ررة سشررخي مرردان لقتررل ،الختيررار سررني األمررين.
و وز ل محكمة أن يمر سفرو عقوسة السجن مدز احلياة دون إمكانية إصدار أمر افراج إ ا
اقتنعررت احملكمررة أبن الشررخي املع ر يشرركل خط ررا يررديدا ع ر اجلمهررور؛ أو أن فرررو عقوسررة
السجن مدز احلياة مم إمكانية إصدار أمر افراج.

اانون السجون َّ
(املعدل) لعام 2015
 -77اهلدف الرئيسا من عرديل اانون السجون ،الفصل  ،168هرو يسر ط يرة التعرديل
الذي أُدخل ع قانون اجلراتم املرتكبة اد اخااذاي والرذي يرني ع ر إمكانيرة مرنح أوامرر
اف رراج يف احلرراالت ال ر يكررون قررد صرردرت فيهررا ع ر الشررخي عقوسررة لسررجن مرردز احليرراة
سسر ب ار كرراب درميررة قتررل .وقررد قرررر أن يعرردذ اااانون السااجون لكررا يررني ع ر إنشررا كيرران
يُعرف سم "جم س اافراج عن السجنا " الذي ستُمنح لره السر طات القارائية املناسر ة اصردار
أوامر اافراج.

إلغاء العقوبة البدنية يف السجون
 -78أُلغيررت املررادة  40مررن اااانون السااجون الر تنرراوذ العقرراب ال رردين .وقررد نُظررر إىل املررادة
 40ع أها شكل خرقا ل مادة  15من الدستور ال حتظر فرو عقوسرة ال إنسرانية أو مهينرة.
وقد أقر احلاكم العا هذا القانون يف  9آ ار/مار .2015
 -79كم ررا أُع رردت شر رريعات مقرتح ررة فيم ررا يتص ررل مبش رررو ( ع ررديل) ق ررانون إصر ر نظ ررا
العقو ت .ويني اانون إصالح نظام العقوابت ،يف الفصل  139منا ،،ع ر م رادو وديهيرة
عامة اصدار األحكا  .وسيكون من يأن التعديل ،يف ش ة أمور ،أن يسمح ل محكمة لنظرر
يف العوامل املخ ِّففة مثل سن اجلاين وظروف اجلرمية أو وقائعها ودردة ور اجلاين يف اجلرمية.
 -80وعند سن هذا القانون ،سيجري غي القانون احلاي من أدل التوقف عن فرو عقوسرة
ااعدا قائيا .و وز ل قاضا ِ
املصدر ل حكم أن يط ب قريرا ساسقا اصدار احلكم ق ل النطرة
حلكم.
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اانون هيئة الشكاوى املتعلقة ابلشرطة
 -81ق ررو احلكوم ررة حالي ررا مبرادع ررة مش رررو شر رريم يرم ررا إىل م ررنح هيئ ررة الش رركاوز املتع ق ررة
لشررر ة س ر طة قانونيررة ل تحقيررة ع ر حنررو مسررتقل يف االدعررا ات املتع قررة إبسررا ة الس ر وك مررن
دانب أفراد الشر ة.
 -82وق ررد ص رريغ مش رررو ق ررانون الغ ررا واس ررت داذ ق ررانون هيئ ررة الش رركاوز املتع ق ررة لش ررر ة،
الفصررل  761ألِ رف ،و ررري عميمرره اسرردا التع يقررات ع يرره .وعنرردما يصرردر قررانون الشرركاوز
املتع قة لشر ة لعا  ،2017فإنه سيمنح هيئة الشكاوز املتع قة لشر ة س طة التحقية ع ر
حنو مستقل يف الشكاوز املقدمة ضد أفراد قوة ير ة سر دو امل كية ،وس د حتقية يف احلواد
ال شمل أفرادا من هرذه القروة .وسريتط ب أيارا مشررو القرانون مرن مفروو الشرر ة أن ُُي ِطرر
هيئة الشكاوز املتع قة لشر ة أبي حاد يشارك فيه أحد أفراد القروة يف حالرة رؤدي إىل وفراة
يخي أو إصراسته ساررر سردين خطر  ،كمرا أنره يتط رب مرن هيئرة الشركاوز املتع قرة لشرر ة أن
ُختطر مفوو الشر ة سذل  ،ضمن مسائل أخرز ات ص ة.
 -83و رمررا التعرردي ت التشرريعية املقرتحررة إىل إنشررا وكالررة أكثررر اسررتق لية ملعاجلررة الش رواغل
الر يث هررا أفرراد اجلمهررور .وهترردف هررذه التغير ات إىل معاجلررة أودرره القصررور يف التشرريم ومتكررني
اهليئة املذكورة من التحقية يف حاالت إسا ة الس وك اخلط ة مرن دانرب الشرر ة وفسراد الشرر ة
واجلرائم اجلنائية ال ير ك ها أفراد الشر ة.
 -84ويف الوقررت الررذي سررع فيرره احلكومررة إىل حتسررني أدا هيئررة الشرركاوز املتع قررة لشررر ة
عن رية التعديل التشريعا ،جتدر اايارة إىل أن قروة يرر ة سرر دو امل كيرة ال رزاذ معرتفرا برا
سوصررفها وكالررة معتمرردة انفررا القررانون ،حس ر ما أيررارت إليرره ال جنررة املعرررتف بررا دوليررا العتمرراد
وكراالت إنفرا القررانون .وجتردر اايررارة أيارا إىل أنره يُسرتيررد يف اا رار التشررغي ا ل قروة سارررورة
التقيد مبجموعة واسعة من معاي ثارسة العمل الشر ِ ا.
 -85ويسرتي رد يف االسررتعماذ القررانوين ل قرروة مررن دانررب أف رراد قرروة يررر ة سررر دو امل كيررة
سردليل اسررتعماذ القرروة وسسياسررة اررددة سشررأن اسررتعماذ القرروة .ويف شيررم احلرراالت الر يسررتخد
فيها أفراد الشر ة القوة حتقيقا هلدف قانوين ،يصر ح هرذا اادررا موضرو مرادعرة إداريرة ودنائيرة
ع ر ر ر السر ر روا  .و تن ر رراوذ ه ر ررذه املرادع ر ررات مس ر ررائل لغ ر ررة األمهي ر ررة مث ر ررل االمتث ر رراذ ل سياس ر ررات،
واالحتيادات التدري ية ،واالمتثاذ ل متط ات القانونية ،والتقيّد مبتط ات حقور اانسان.

اانون السالمة والصحة يف مكان العمل
 -86يرني هررذا القرانون ع ر مررا ي را( :أ) ضررمان صررحة األيرخاا وسر متهم ورعررايتهم يف
مكان العمل؛ و(ب) ةاية األيخاا األخرين من املخرا ر الر حرة لصرحة والسر مة فيمرا
يتصررل أبنشررطة األيررخاا يف مكرران العمررل؛ و(ج) مكافحررة انطر ر ان عرراةت معينررة يف ال يئررة؛
و(د) عزيز القانون فيما يتع ة لصحة والسر مة والرعايرة يف مكران العمرل؛ و(مل) املسرائل ات
الص ة.
 -87وقرد أُع ررن هررذا القررانون يف  1كررانون الثاين/ينرراير  ،2013وهررو الوقررت الررذي أُلغِررا فيرره
قانون املصانم ،الفصل .347
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اانون حقوق العمل لعام 2012
 -88مينح هذا القانون املوظفني حقور عمل دديدة .ومن احلقور املنصوا ع يها فيه احلرة
يف حد أدىن قانوين ايعار إها اخلدمة فيما ُيي أر ب العمل والعام ني ع السروا  .ويكفرل
القرانون ل مرروظفني ،عنرد سررد العمررل ،احلرة يف احلصرروذ ع ر سيرران خطررا سشرأن فاصرريل العمررل؛
واحلة ،عند دفم املر ب أو األدرور ،حلصروذ ع ر سيران خطرا سشرأن فاصريل الردفم؛ واحلرة يف
استشررار ه ق ررل سرررحيه املؤقررت أو وضررعه ع ر قائمررة العررام ني لوقررت قص ر ؛ وكررذل  ،يف حالررة
فص ه سسر ب انتهرا احلادرة إليره ،احلرة يف إعطائره األولويرة يف إعرادة التوظيرف يف ظرروف معينرة؛
واحلة ،عند انتها الوظيفة ،يف احلصوذ ع يهادة ّني فاصيل العمل مبا يف لر  ،عنرد إهرا
الوظيفة لفصل (إ ا كان املوظف يرغب يف ل ) ،احلصوذ ع ر سيران أبسر اب الفصرل؛ واحلرة
يف عد الفصل سشكل غ عادذ.
 -89وينشررل القررانون اكمررة سررم "اكمررة حقررور العمررل" مررن أدررل الفصررل يف املسررائل
املتع قة حلقور اجلديدة ،ولكنه يني ع ودوب إحالة الشكاوز أوال إىل ك موظفا العمرل
من أدل إةحة الفرصة ل توصل إىل سوية يُتوصل إليها عن رية التوفية.
 -90ويف حال ررة ع ررد التوص ررل إىل س رروية ،تمت ررم احملكم ررة سص ر حيات واس ررعة ،رهن ررا ستق رردي
اس ررتئناف إىل احمل رراكم سش ررأن املس ررائل القانوني ررة ،مت ّكنه ررا م ررن ال ررت يف الش رركاوز .و ش ررمل ه ررذه
الص حيات ،يف احلاالت املناس ة ،س طة منح عوياات واألمر إبعادة املوظف املفصوذ سصرورة
غ عادلة إىل وظيفته الساسقة أو إعادة عيينه.

اانون (منع) التحرش اجلنسي يف مكان العمل لعام 2017
 -91احلكومة م تزمة ستهيئة األوضا ال دعم إ اد أماكن عمرل خاليرة مرن التحرر اجلنسرا.
فقررانون (منررم) التحررر اجلنسررا يف مكرران العمررل لعررا  2017يُنشررل اا ررار التشرريعا دعمررا هل رذا
اهل رردف .وع ر س ر يل املث رراذ ،يش رررت ه ررذا الق ررانون ع ر أر ب العم ررل أن يا ررعوا ض ررمن ا ررررات
يتمش ر مررم
سياسررة مكرران العمررل اررررات ضررد التحررر اجلنسررا تاررمن عريفررا ل تحررر اجلنسررا ّ
التعريرف الروارد يف هرذا القرانون .وين غرا أن تاررمن هرذه السياسرات أيارا سيرائت واضرحة رِّرني أن
لكررل موظررف احلررة يف العمررل يف دررو ُي ررو مررن التحررر اجلنسررا وأن ي ررذذ رب العمررل كررل دهررد
معق رروذ لا ررمان ع ررد ع رررو أي موظ ررف ل تح ررر اجلنس ررا .و ررب إع ر امل رروظفني ،ع ررن ري ررة
السياسرة املكتوسررة واملع نررة ،لكيفيررة سريتخذ بررا رب العمررل التررداس التأدي يرة حسر ما يرراه مناسر ا يف
التعامل مم يكاوز التحرر اجلنسرا .ويتعرني أيارا أن ُحتردد يف هرذه السياسرة إدررا ات الشركوز
وأن حتمررا هويررة صرراحب الشرركوز أو الظررروف املتصر ة لشرركوز إال إ ا كرران الكشررف عررن لر
ضروراي ألغراو التحقية يف الشكوز أو ألغراو اختا إدرا يديل.

خامسا -القضااي اجلديدة والناائة
 -92حررددت جلنررة التنسررية الو نيررة حلقررور اانسرران ،لتشرراور مررم ثث ررا منظمررات اجملتمررم
املرردين ،املسررائل املتص ر ة إبةحررة إمكانيررة وصرروذ الوالرردين إىل األ فرراذ وإدررازة األسرروة عت ارمه را
جمرالني يتط رران اهتمامررا أوثرة .وقررد سرّ احلروار حرروذ هررذه املسرألة الاررو ع ر ق رة مررن دانررب
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سع اآل مفاده أنه سصورة عامة عندما يولد الطفل لوالدين غ متزودني ،فإن أ الطفل يُنظرر
إليهررا قائيررا ع ر أهررا الوصررا حررا يف احل رراالت ال ر ال يكررون فيهررا ل ر يف مص ر حة الطف ررل
الفار  .و اضررافة إىل لر  ،لرروحا أن األمهرات قررد أعقررن اآل أحيرائ عررن إقامرة ع قررة مررم
أ ف رراهلم ،وأن النظ ررا الق ررانوين سط ررا يف االس ررتجاسة ع ر حن ررو إ رراي لنياس ررة ع ررن ه ررؤال اآل
وأ فاهلم .كما ُيجعت ال جنة ع النظر يف املقرت املتع ة إبدازة األسوة املدفوعة األدر.
 -93وأُث ت أياا مسألة ق ة سع أعاا الطائفتني الرستفارية واملس مة فيما يتع ة سقدرهتم
ع ر غطيررة ر وسررهم أثنررا التقررا صررور فو وغرافيررة هلررم مررن أدررل الوةئررة الر يررة مثررل الرررخي
ودوازات السفر.
ويرجعت ال جنررة أياررا ع ر يررحذ الرروعا سقاررااي الصررحة العق يررة وع ر عزيررز اجلهررود
ُ -94
الرامية إىل احلد من الوصم املر أبمراو الصحة العق ية.

سادسا -تواّعات الدولة
 -95ال رزاذ حكومررة سررر دو م تزمررة حررتا حقررور اانسرران ،كمررا رررد يف ااعر ن العرراملا
حلقررور اانسرران ويف العهرردين الرردوليني املتص ر ني سرره ومهررا العهررد الرردوي اخلرراا حلقررور املدنيررة
والسياسية ،والعهد الدوي اخلاا حلقور االقتصادية واالدتماعية والثقافية .وكما أوضح التقرير
الررو احلرراي ،جت ر هررذا االلت رزا يف التررداس التش رريعية وغ هررا مررن التررداس املتخررذة ع ر مرردز
السنوات األرسرم املاضرية .وهتردف شيرم هرذه الترداس إىل كفالرة روف الردعم الكرايف ع ر الصرعيد
الررو ل ممارسررات والسياسررات ال ر كفررل التعرروي العررادذ ،و كررافؤ الفرررا ،وأمرراكن العمررل
واجملتمعات اآلمنرة والصرحية ،واملسرتوز املر فرم إشراال لنوعيرة حيراة األيرخاا الرذين يعيشرون يف
سر دو .
 -96غ أن من املس م سره أنره ودرد مسرائل تط رب مرن املروارد مرا هرو غر مترا ل حكومرة.
ويعترررب العمررل الررذي قررو سرره األمررم املتحرردة يف سررر دو لررغ األمهيررة يف دعررم ع ئررة املروارد دعمررا
لألهداف احمل ّددة انط قا من االلتزامات الدولية لرب دو  .ومن هذا املنط ة ،ع ر سر يل املثراذ،
قُردمت ررات مررن أدررل احلصرروذ ع ر املسرراعدة التقنيررة سغيررة وضررم ونشررر مؤي ررات إحصررائية
مناس ر ة ل حصرروذ ع ر سيررائت مفص ر ة لغرررو حت يررل األنشررطة ال ر شررارك فيهررا امل ررأة والردررل.
و ملثررل ُ ،ررب أياررا قرردي املسرراعدة لتطرروير قرردرات املرروظفني ع ر ضررمان روافر القرردرة لرردز
سررر دو ع ر قرردي قررارير أكثررر دقررة وأكثررر التزامررا ملواعيررد إىل االسررتعراو الرردوري الشررامل
وهيئات املعاهدات وعم يات أخرز.

سابعا -اخلالصة
 -97حكومة برابدوس عازماة علاى الوفااء ابلتزامهاا بتعزياز ومحاياة حقاوق اإلنساان داخال
الا ااوط ويف اخلا ااار أما ااا علا ااى الصا ااعيد الا ااوطين ،فما ااا زال اا ااري التأكيا ااد علا ااى اآلليا ااات
والعملي ااات اخلالا ااة ال اايت ما ا ا ااأقا أن تس اااعد يف قي ااق ه ااذ الغ اااايت حا ا وإن كان اات
اخو ااا االاتصااادية تُضاايّق ما الاال املتاااح للحكومااة للمناااورة لصاااح اخاااذاي اخكثاار
استحقااا للمساعدة والدعم وعلاى الارغم ما هاذ الصاعوابت ،ال تازال ااياكال اخساساية
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الوطني ااة حلق ااوق اإلنس ااان اوي ااة وابإل ااافة إ الا ا  ،ف ااعن نظ ااام احلماي ااة اال تماعي ااة اي
الصلة ،وإن كان ُجم َهدا ،مل يتعرض للذطر

 -98ومااا زلنااا ،يف باارابدوس ،نتمتااع بنظااامني للتعلاايم والرعايااة الصااحية الااانيني وتتمتااع
مجيع اخسر املعيشية تقريبا إبمكانية احلصول على امليا النظيفة املنقولة ابخانبيب ،وإمكانية
االساتفادة ما نظااام للنقاال العااام ماادعوم بشاادة ،وخاادمات جمانيااة يف جمااايل الصاارا الصااحي
والتنميااة التمعيااة ظااى ابملساااعدة م ا نظااام للرعايااة اال تماعيااة يفيااد املساانني واخطفااال
والعاطلني ع العمل واملعوزي
 -99ويُض َام لكال ماواط يف باارابدوس عاال طاع عاايل اجلااودة داخال اابكة العيااادات
ازود كاال طفاال يف
اامني ويا َّ
املتعااددة أو يف مستشاافى امللكااة إليزابيااد عنااد دخولاا ،كمر ااى عا ّ
سا املدرساة يف بارابدوس أيضااا مبكاان ،علاى نفقاة احلكومااة ،يف مدرساة ما مادارس املرحلااة
االبتداتيااة إ املرحلااة الثانويااة ،وابلنساابة إ الااذي يدرسااون يف مؤسسااات مااا بعااد املرحلااة
الثانويااة ،يكااون التعلاايم والتاادريب جماااني ْني يف مكااان تقاادد اخلدمااة وهااذ النفقااات تشااري إ
اعرتاا احلكومة مبسؤوليتها ع محاية وتعزيز احلقوق اللصيقة جبميع الربابدوسيني
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